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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากนโยบาย การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเพื่อสนองตอบ
ต่อนโยบาย รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อนโยบายขยายอายุเกษียณราชการ  ตามแผนงานโครงการ 
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่งแผนงานโครงการดังกล่าวได้ก าหนดใหม้ีการด าเนินการเพื่อขยายระยะเวลา
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ โดยให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุตัวครบ 63 ปี แทนการเกษียณอายุราชการ
แบบเดิม เริ่มด าเนินการกับข้าราชการที่จะครบอายุเกษียณราชการในปี 2563 ด้วยวิธีการขยายเวลาปฏิบัติราชการ 
เพิ่มอีก 1 ปี ทุกๆ 2 ปี จนสามารถขยายอายุเกษียณราชการออกไปอีก 3 ปี ได้ภายในปี 2567 ผู้วิจัยจึงได้ท าวิจัย 
เชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสารร่วมกับการวิจัยภาคสนาม เก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 12 คน เลือกผู้ให้สัมภาษณ์
แบบเจาะจงให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการฯ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นข้าราชการที่จะมีอายุตัวครบ 60 ปี 
ระหว่างปี 2563-2567 ผลการวิจัยครั้งนีพ้บว่าผลกระทบนั้นมทีั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ แต่โดยภาพรวม
แล้วผู้ให้สัมภาษณ์มีความกังวลใจในความไม่ชัดเจนของนโยบาย และส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะขยายอายุเกษียณราชการ ด้วย
เหตุผลปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น ภาระหน้าที่ในการดูแลบุคคลในครอบครัว ปัญหาสุขภาพร่างกาย ความหวัง
และความปรารถนาส่วนบุคคลที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณ เป็นต้น ผู้วิจัยหวังว่าผลจากการวิจัยนี้จะ
เป็นประโยชน์เพื่อการต่อยอดทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านการบริหารงานด้านบุคคล ทั้งของกองบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้สนใจในโอกาสต่อไป 
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บทน า 
 สังคมผู้สูงอายุ (aging society) กับการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) นับได้ว่า
เป็นกระแสหลักของประชากรโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการคาดการณ์ว่าสังคมโลกก าลังจะกลายเป็น
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) ด้วยเหตุที่ระบบสุขภาพ การรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีการแพทย์ 
ที่มีความทันสมัยมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร สภาพสังคม การวางแผนครอบครัวและ
การคุมก าเนิด ส่งผลให้อัตราประชากรตายและเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา ประเทศไทย
จึงหนีไม่พ้นสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ปัญหาส าคัญประการหนึ่ง  
ทีป่ระเทศไทยต้องประสบคือปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไม่เว้นแม้แต่แรงงานในระบบราชการ และดูเหมือนว่าโครงสร้าง
ปัญหาจะมีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อย แต่ในที่สุดแล้วทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ วิกฤตการณ์ขาดแคลนแรงงาน  
ในระบบราชการจากการที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ 
ที่รัฐบาลต้องจ่ายไปเพื่อการดูแลข้าราชการสูงอายุหลังเกษียณ ท าให้แนวคิดเรื่องการขยายอายุเกษียณราชการถูกหยิบยก
มาพิจารณา ณ เวลานี้ 
                                                 
1 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง ผลกระทบจากนโยบายขยายอายุเกษียณราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 รัฐบาลโดยการน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีพันธกิจในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ที่ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
กระทั่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2580) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561 ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก 
ของประเทศไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุข
ของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศในช่วงระยะ เวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 6 นี้ ต่างมีความ
เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุของประเทศไทยมากน้อยแตกต่างกันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อการพัฒนา
ประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ “โดยให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” การพัฒนาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม เกิดเป็นแนวทางและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาช่วงวัยผู้สูงอายุในมิติต่างๆ เช่น 1)  การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในสังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อน
เกษียณอายุ  2) การสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การสร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ  3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าต่อเนื่องทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ประสบการณ์ และสมรรถนะ และ
ร่วมสร้าง “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ” 4) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ “ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณ” ผ่านการเสริมทักษะ 
การด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการ
ปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ  “เพ่ือยืดช่วงเวลาและเพ่ิมโอกาส 
ในการท างานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น” 5) การสร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ และส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ดังจะเห็นได้จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
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(ฉบับท่ี 290) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3  
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ.2560 ให้สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าท างาน 
ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ  โดยนายจ้างสามารถใช้
สิทธิได้ไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนลูกจ้างทั้งหมด เป็นต้น 

 
ภาพ 1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมขยายอายุเกษียณราชการ 
(แผนการปฏริูปด้านสังคม ท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏริูปประเทศ 2561, หน้า 34) 
 

ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เรื่องการประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยแผนงานโครงการท้ายประกาศ หน้า 34 มีเนื้อหากล่าวถึงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ก าหนดกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท างาน 
กิจกรรมที่ 1 “ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี” โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (2 ปี ขยาย 1 ปี)  
เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเวลาการท างานและจะไม่กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ทดแทนคนที่เกษียณอายุ  โดยไม่
ครอบคลุมหน่วยงานท่ีต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย เป้าหมายการด าเนินการ คือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษียณอายุราชการเมื่ออายุตัวครบ 63 ปี ภายในปี 2567 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องผลกระทบจากนโยบายขยายอายุเกษียณ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร 
ร่วมกับการวิจัยสนาม โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 12 คน พิจารณาจากคุณสมบัติ คือ เป็นข้าราชการ
สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่จะมีอายุตัวครบ 60 ปีบริบูรณ์ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2563 - 2567 (ระยะเวลาตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมขยายอายุเกษียณราชการ) 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการวิจัยเอกสาร  พบว่ามีนักวิชาการได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัการน านโยบายไปปฏิบัติ ท่ีส าคญัมีดังนี้ 
 Dye (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 1) ได้อธิบายไว้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเลือก 
ที่จะกระท าหรือไม่กระท า ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าจะคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็น
กิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นบางโอกาส โดยสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบ 
 William (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2559, หน้า 122) ได้อธิบายว่า การน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ หมายถึงความสามารถขององค์การในการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหารในองค์การให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมีการจัดหาตระเตรียมวิธีการทั้งหลายเพื่อจะท าให้การด าเนินงานตามนโยบาย
ส าเร็จลุล่วง โดยใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ จนสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
 วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562, หน้า 17) ได้จ าแนกผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ซึ่งครอบคลุมถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ฝ่ายหน่วยงานต่างๆ  
ในระบบราชการ ฝ่ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และฝ่ายผู้ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากนโยบาย 
นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2559, หน้า 124)  
โดยอธิบายว่า ขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ สามารถพิจารณาออกได้เป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้
 1. ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค แบ่งย่อยออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรก ได้แก่ 
ขั้นตอนการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการแล้วแต่กรณี ขั้นตอนที่สอง 
เป็นขั้นตอนในการท าให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้น
ไปปฏิบัติต่อไป 
 2. ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค แบ่งย่อยออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรก ได้แก่ 
ขั้นการระดมพลัง เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องด าเนินการในสองกิจกรรม คือ  การพิจารณารับนโยบายและ 
การแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท้องถิ่น ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการ 
ในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ขั้นตอนที่สาม ได้แก่ ขั้นตอนการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเนื่องครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการที่จะท าให้นโยบายนั้นถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการ
ยอมรับเข้าเป็นหน้าท่ีประจ าวันของผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนนี้เป็นการหาทางท าให้นโยบายนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2559, หน้า 35) ได้อธิบายถึงปัจจัยหลายประการที่ก าหนด
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ลักษณะของนโยบาย ลักษณะบางประการของนโยบายจะมีส่วนในการก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลว  
ของนโยบายนั้นๆ ได้แก่ 
  1.1 ประเภทของนโยบาย นโยบายที่มุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
เพียงเล็กน้อย จะมีโอกาสในการประสบความส าเร็จมากกว่านโยบายที่มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงมาก  อย่างไรก็ตาม 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้การรับรู้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจาก
นโยบาย และความสอดคล้องระหว่างนโยบายนั้นกับค่านิยม ประสบการณ์และความต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
จากนโยบายนั้น มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายด้วยเช่นกัน 
 1.2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย นโยบายที่มีโอกาสสูงจะต้องเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีความสอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ง่ายต่อผู้ที่จะน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ และมีดัชนีช้ีวัดความส าเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดได้จริง 
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นอกจากนี้ความสอดคล้องในการแปลความหมายของวัตถุประสงค์นโยบายจะต้องไม่ขัดแย้งกัน เพราะหากแหล่งข้อมูล
เดียวกันให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง การปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นเป็นเรื่องยาก 
 1.3 ความเป็นไปได้ทางการเมอืง นโยบายที่มีการเจรจากับเอกชนอยู่เสมอ มีโอกาสที่จะประสบปัญหาเมื่อน ามา
ปฏิบัติ ในขณะที่นโยบายซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกลุ่มผลประโยชน์และบุคคลส าคัญในวงการรัฐบาล/รัฐสภา 
รวมถึงชนช้ันน า สื่อมวลชน และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีโอกาสประสบความส าเร็จ 
 1.4 ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี นโยบายที่มีลักษณะไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินการไม่มากนัก จะโอกาสประสบความส าเร็จในการปฏิบัติมากกว่านโยบายที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน มีผู้คน 
หรือมีหน่วยงานมาเกี่ยวข้องมากมาย นโยบายที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่เคยท าอยู่จนเคยชิน  
มีโอกาสที่จะประสบปัญหาในการน าไปปฏิบัติ รวมถึงกรอบการมองปัญหาที่ถูกต้อง มีความส าคัญมากต่อความส าเร็จ 
ในการน าไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์เฉพาะหน้า หรือเพื่อตอบสนอง
แรงกดดันทางการเมืองในขณะนั้น หากกรอบการมองปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้อง นโยบายนั้นมีโอกาสประสบความล้มเหลวสูง 
นอกจากนี้เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ปฏิบัติตามนโยบายต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือภาวะแวดล้อม  
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 1.5 ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร 
ทั้งทางด้านการเงินและงบประมาณ รวมถึงก าลังคนและคุณภาพของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
ปัจจัยทางด้านการบริหารอื่นๆ (ทรัพยากรทางด้านการบริหาร) จะต้องได้รับการสนับสนุนและมีจ านวนท่ีเพียงพอ ต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย 
 1.6 ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  ประเภทของหน่วยงาน (หน่วยงานที่มีอยู่เดิม/หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่) มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย โดยการมอบหมายให้แก่หน่วยงานที่มีอยู่แล้วและสนับสนุน
นโยบายนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า การมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากมีความพร้อม
ด้านทรัพยากรและบุคลากรมากกว่า นอกจากนี้หน่วยงานท่ีมีโครงสร้างและล าดับขั้นการบังคับบัญชาน้อย และปัจจัยอื่นๆ 
เช่น ภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติกับหน่วยงานที่ก าหนดมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด และการสื่อสารแบบเปิดโอกาส/เปิดกว้าง มีผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จมากกว่า 
 1.7 ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทัศนคติ ความผูกพัน ความขัดแย้ง ระหว่างค่านิยมของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ผลกระทบที่มีต่องาน อ านาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของ
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ  หากมีจ านวนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมาก หรือหน่วยงานนั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน บางครั้งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านการประสานงาน 
จนท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีปัญหาได้ นอกจากนี้ในเรื่องของจ านวนมากน้อยของจุดตัดสินใจ (clearance point) 
ถ้าหากจ านวนจุดตัดสินใจมีมาก ความล่าช้าในการปฏิบัติงานก็จะมีมากขึ้นด้วย 
 ผลการวิจัยสนาม พบว่าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. ผลกระทบ 
  1.1 ผลกระทบเชิงบวก 
   (1) ด้านโอกาสของบุคคล การขยายอายุเกษียณราชการเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการสูงวัย  
มีโอกาสได้ท างานต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่งผลให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้ใช้ร่างกายและสมอง 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ โดยเชื่อว่าการท างานจะท าให้ห่างไกลจากโรค เช่น โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของข้าราชการสูงวัย เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับแต่ละเดือนตลอดช่วงเวลา  
ทีม่ีการขยายอายุเกษียณราชการ ย่อมมากกว่าเงินบ านาญที่จะได้รับในแต่ละเดือนหลังเกษียณ  
   (2) ด้านโอกาสขององค์การ นโยบายขยายอายุเกษียณราชการส่งผลให้องค์การได้ใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถท่ีข้าราชการวัยเกษียณได้สะสมมาหลายสิบปี ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การได้นาน
ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ ช่วยลดเวลาการลองผิดลองถูกในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างมาก เพราะอย่างไรก็ตาม รัฐจ าเป็นต้องดูแลจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ
เกษียณอายุอยู่แล้ว การเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ขยายอายุเกษียณราชการจึงนับว่าเป็นการบริหารทุนมนุษย์อย่างคุ้มค่า  
 
 
  1.2 ผลกระทบเชิงลบ 
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกันว่านโยบายขยายอายุเกษียณราชการส่งผลต่อความคิดและ
ความรู้สึกของพวกเขา เพราะตั้งแต่มีการประกาศใช้นโยบายฯ ท าให้ข้าราชการที่ก าลังจะครบเกษียณอายุราชการ  
เกิดความกังวลใจ ลังเลใจ และอึดอัดใจต่อความไม่ชัดเจนของนโยบายอย่างมาก เนื่องจากไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามนโยบายว่าจะด าเนินการอย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย  
การด าเนินการ มาตรการจูงใจ ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  โดยประเด็นที่ 
ผู้ให้สัมภาษณ์กังวลมากที่สุด คือ นโยบายนี้จะด าเนินการแบบ “บังคับหรือสมัครใจ” 
 2. การเตรยีมความพร้อมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ ทั้งด้านการออม ความพร้อมด้านการเงิน  
ที่อยู่อาศัย อาชีพหลังเกษียณ เช่น เกษตรกร วิทยากร ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการวางแผนกิจกรรม 
หลังเกษียณ เช่น การท่องเที่ยว การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 
 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อนโยบายขยายอายุเกษียณราชการ 
  โดยสรุปแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ไม่ประสงค์จะขยายอายุเกษียณราชการ ด้วยเหตุผลที่เป็นปัจ เจก 
ตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล เช่น มีภาระทางครอบครัวในการดูแลบิดามารดาหรือคู่สมรส ปัญหาสุขภาพ ความรู้สึก
เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงานในระบบปฏิรูปราชการ ปัญหาการปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
  ส่วนรายที่ประสงค์จะขยายอายุเกษียณราชการ คิดว่าการได้ท างานต่อไปคือการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง 
ท าให้รู้สึกว่าตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และกลัวการอยู่บ้านตามล าพังหลังเกษียณ 
  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ การประกาศนโยบายใดก็ตาม ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ด าเนินการ และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักควรมีเอกสารท าความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจะได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
 อภิปรายผล 
 จากการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 นโยบายขยายอายุเกษียณราชการ เป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อข้าราชการทั้งในด้านบวกและด้านลบ การขยาย
อายุเกษียณราชการเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ประจ าเดือนให้แก่ข้าราชการสูงอายุให้นานที่สุด แม้จะแค่เพียงในช่วง
ระยะเวลา 1 – 3 ปี ที่มีการขยายอายุเกษียณราชการเท่านั้น แต่ก็เป็นทางเลือกเพื่อการลดความเหลื่อมล่ าทางโอกาส 
การมีรายได้ของผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดภาระการพึ่งพาของผู้สูงอายุท่ีมีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมได้บ้าง อย่างไรก็ตาม
ภาระทางการคลังที่รัฐบาลจะต้องแบกรับเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในยุคแห่งสังคมผู้สูงอายุนี้ก็ เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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นอกจากนี้การขยายอายุเกษียณราชการยังเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมา เนื่องจากการที่ข้าราชการ
สูงอายุยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไป ส่งผลให้การเข้าสู่ต าแหน่งหรือโอกาสความก้าวหน้าของข้าราชการรุ่นต่อไปมีน้อยลง  
ซึ่งอาจส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการรุ่นต่อๆ ไปก็ได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dubnick & Bardes (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 2) อธิบายว่า นโยบายสาธารณะนั้นมีลักษณะ
ธรรมชาติ 2 ประการ คือ 1) มีผลกระทบแผ่กระจายไปทั่วทุกส่วนของสังคม นโยบายต่างๆ จะมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของทุกๆ คนในสังคมไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ไม่เชิงบวกก็เชิงลบ 2) เป็นทั้งการสนองตอบต่อปัญหาและเป็นบ่อเกิดของ
ปัญหา หมายความว่านโยบายที่ถูกก าหนดมาเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องหนึ่ง อาจก่อให้เกิดปัญหาในอีกเรื่องหนึ่งก็ได้  เช่น 
ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 บางตอนกล่าวว่า “เด็กๆ รุ่นใหม่ เขาน่าจะทดแทนได้ ให้โอกาสที่เขาจะได้
ท างาน เขาก็ยังมีพ่อมีแม่ที่จะต้องดู มีอะไรที่ต้องดูนะ โลกของการตกงานมันเยอะนะ สอบแข่งขันมันก็ยาก ถ้าหากมี
ต าแหน่งว่างเขาก็จะได้เข้ามา...” หรือค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11 บางตอนกล่าวว่า “ในส่วนตัวพี่คิดว่า
เกษียณอายุ 60 ดีอยู่แล้ว เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาท างาน...” 
 แต่อย่างไรก็ตามข้าราชการส่วนใหญ่กลับรู้สึกอึดอัดใจ กังวลใจ และมีความรู้สึกต่อต้าน เพราะความไม่ชัดเจน
ของนโยบายที่ไม่อาจหาค าตอบได้ว่านโยบายนี้ จะด าเนินการอย่างไร “มีผลบังคับหรือสมัครใจ” จะด าเนินการกับ
ข้าราชการ กลุ่มวิชาชีพ ประเภท และระดับใดบ้าง กลัวการที่ตนเองต้องกลายเป็นผู้ที่ต้องลาออกจากราชการเพราะเหตุที่
ไม่อาจปฏิบัติราชการต่อไปได้อีก ตามที่นโยบายก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ มของข้าราชการที่มีภาระจ าเป็นทาง
ครอบครัวและผู้มีปัญหาสุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotter (2556) กล่าวโดยสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงน้ันจะต้องมี
การเข้าใจและบริหารในทางที่ผู้คนสามารถยอมรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง  โดยที่มีการสื่อสารแบบ
เข้าถึงตัวบุคคลเพื่อที่จะได้คุยกันในเรื่องที่ละเอียดอ่อนส าหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและเราก็ต้อง
ตรวจดูว่าผู้คนเข้าใจหรือได้รับผลกระทบจากข้อตกลงของการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและควรจะน าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการวางแผนการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับแนวคิดของ ผุสดี เขตสมุทร (2545) สรุปว่า สิ่งหนึ่งที่มากับการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ก็คือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (resistance to change) ของสมาชิกในองค์การนั้นเอง 
เนื่องจากพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติจนเคยชินจะต้องถูกเปลี่ยนแปลง  โดยเหตุผลในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผลต่างๆ เช่น ความไม่เข้าใจ ความไม่เช่ือใจ ความไม่แน่นอน และการรับรู้ที่แตกต่างกัน ผู้บริหารจึงต้อง
มีการวิเคราะห์การต่อต้านและท าความเข้าใจกับบุคคลที่รู้สึกต่อต้าน เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลในการต่อต้าน และสามารถ
วางแผนเพื่อทีจ่ะชนะการต่อต้านได้ เช่นค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9 บางตอนกล่าวว่า “ควรมีหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือก ท้ังต าแหน่ง ทั้งความสมัครใจของคนที่จะเกษียณและคนที่อยากอยู่ต่อ เพราะตอนนี้รู้สึกคลุมเครือมากเลย 
ฟังจากข่าวที่ส่งมานี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า ถ้าคิดนะ การออกนโยบายอะไรก็แล้วแต่ควรมีความชัดเจนแน่นอน มีแหล่ง
เอกสารที่ชัดเจนแน่นอน...” 
 จากการสัมภาษณ์ท าให้รู้ว่าข้าราชการส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองและครอบครัวส าหรับการ
ด ารงชีวิตหลังวัยเกษียณ มีการวางแผนเพื่อเตรียมที่อยู่อาศัยของตนเอง มีการวางแผนการออมและเตรียมความพร้อม
ทางด้านการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณ มีแผนการสร้างรายได้หลังวัยเกษียณด้วยการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อาชีพ
เพาะปลูก ธุรกิจส่วนตัว วิทยากร เป็นต้น มีแผนการท่องเที่ยว แผนการร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ รวมถึงมีงานอดิเรก
หลังเกษียณ และเมื่อมีการรับรู้ถึงนโยบายขยายอายุเกษียณราชการแล้ว สิ่งที่ข้าราชการให้ความส าคัญยิ่งขึ้นคือการ
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายเพื่อให้สามารถท างานได้หลังวัย 60 ปี และพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง 
ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการท างานต่อไปหลังวัยเกษียณด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ วรสีหะ (2561) 
ได้ศึกษา ชีวิตภายหลังเกษียณ: ประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุ
งาน สะท้อนถึงความรู้สึก “ความคิดของตนเองในช่วงก่อนเกษียณ” คิดว่าชีวิตภายหลังเกษียณจากการท างาน คือ 
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“ความมีอิสระในการใช้ชีวิตหรือการกระท ากิจกรรมต่างๆ” ที่ตนอยากกระท าแต่ไม่สามารถกระท าได้ ซึ่งจากประสบการณ์
สิ่งที่ผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุ สะท้อนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุงานดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย 1) ผู้สูงอายุ 
มีเวลาให้กับตนเองมากขึ้น 2) การดูแลและพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระ 3) การมีเวลาและโอกาสได้อยู่ร่วมกับสมาชิก
ในครอบครัวมากขึ้น และ 4) การได้ท าประโยชน์ให้กับสังคม เช่นค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 บางตอนกล่าวว่า 
“ก็หวังว่าสักวันหนึ่ง เมื่อถึงวัยเกษียณ เราก็จะได้น าเงินส่วนหนึ่งที่ เป็นบ านาญไปอยู่บ้าน พักผ่อน หรือไปเที่ยว หรือ
อาจจะท ากิจการเล็กๆ น้อยๆ ท่ีพอเลี้ยงตัว เอาเงินส่วนนั้นมาใช้จ่ายตอบสนองให้ชีวิตเรามีความสุขมากข้ึน...” 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี ้
 1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและประกาศใช้นโยบาย ควรก าหนดแนวทางการด าเนินการ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการน านโยบายไปปฏิบัติ ก าหนดเง่ือนไขส าคัญในการด าเนินการให้ชัดเจนก่อนการประกาศใช้นโยบาย 
เช่น นโยบายนี้เป็นการสมัครใจหรือเป็นการบังคับ เป้าหมายเป็นข้าราชการกลุ่มใด วิชาชีพใด ประเภทและระดับใด หรือ
ต้องมีคุณสมบัติใดเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแพทย์รับรองว่าสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ 
หรือไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตเพท เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนโยบายมีความเกี่ ยวข้องกับกลุ่มคนจ านวนมาก  
เป็นนโยบายที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความเช่ือและวิถีชีวิตที่เคยชินของกลุ่มคนเหล่านั้น  
 การขยายอายุเกษียณราชการออกไปอีก 3 ปี อาจยังไม่ใช่ทางออกของปัญหาเรื่องงบประมาณด้านสวัสดิการที่
รัฐบาลต้องแบกรับ รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบของประเทศไทย 
ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมแห่งวัฒนธรรมและความเช่ือ ครั้งหนึ่งรัฐบาลเคยมีนโยบายเปลี่ยนเส้นทางชีวิต ให้ข้าราชการ
สามารถ “สมัครใจ” ออกจากระบบราชการก่อนครบอายุเกษียณราชการได้ พร้อมข้อเสนอจูงใจด้านเงินตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ  นโยบายขยายอายุเกษียณราชการก็เช่นกัน หากยังไม่ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน ไม่มี
ผลประโยชน์จูงใจท่ีชัดเจน ก็ไม่ควรเร่งรัดด าเนินการ และควรด าเนินการในรูปแบบของการสมัครใจ โดยการชี้ชวนให้เห็น
ถึงข้อดีข้อเสียเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ โดยรัฐอาจจะก าหนดขอบเขตการด าเนินการในกลุ่มข้าราชการ
บางช่วงวัยหรือทุกช่วงวัยก็ได้ เพราะในอนาคตข้าราชการทุกคนย่อมกลายเป็นข้าราชการสูงวัยและได้เข้าสู่กระบวนการ
เกษียณอายุราชการในที่สุด ข้าราชการทุกคนควรสามารถแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเอง เพราะ
การที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่เต็มใจย่อมไม่ก่อให้เกิดความสุขแก่ตัวข้าราชการ และไม่ส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงาน
อย่างแน่นอน 
  ภายใต้บริบทสังคมออนไลน์ท่ีข่าวสารแพร่สะพัดได้อย่างรวดเร็ว แต่ตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือได้ยาก 
ผู้เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้นโยบายควรเร่งสร้างความเข้าใจ ด้วยการประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อยที่สุด 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องควรมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นหรือสอบถามข้อสงสัยได้โดยง่าย เพื่อช่วยให้
ผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องแบกความกังวล ไม่เครียด ไม่เกิดการต่อต้านด้วยเหตุผลเพียงเพราะความไม่เข้าใจในนโยบายนั้นๆ 
 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะเมื่อผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ข้าราชการสูงวัยที่ปฏิบัติราชการในระบบราชการมาหลายสิบปี ผู้วิจัยพบว่าบุคลากรในระบบราชการไทย มีช่องว่าง
ระหว่างวัยค่อนข้างมาก ส่งผลให้การสื่อสาร การติดต่อ ประสานงาน วิธีคิด อุปนิสัย ความเข้าใจ ความเสียสละทุ่มเท 
รวมถึงความต้องการของบุคลากรในองค์การมีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างมาก เช่น บุคลากรรุ่นเก่านิยมการ
ท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมองค์การ พึงพอใจกับการสร้างคุณค่าและการยอมรับนับถือ
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ให้กับตนเอง ในขณะที่บุคลากรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นปัจเจกนิยม คือ ชอบท างานคนเดียว ไม่ค่อยสนใจเรื่องกฎ ระเบียบ 
ไม่ให้ความส าคัญกับสายการบังคับบัญชามากนัก พอใจกับการผลิตผลงานเล็กๆ ท่ีไม่ซับซ้อน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า หากมีโอกาสควรได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายขยายอายุเกษียณราชการนี้ ในกลุ่ม
ข้าราชการรุ่นใหม่ เพื่อให้เห็นแนวโน้มความต้องการและทัศนคติของบุคลากรรุ่นใหม่ต่อนโยบายนี้ เพื่อประโยชน์ 
ในการธ ารงรักษาคนกลุ่มนี้ไว้กับองค์การด้วยความเข้าใจ อันจะมีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายขององค์การต่อไปในอนาคต 
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